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Geachte,
Aan u, die op federaal vlak een grote eindverantwoordelijkheid draagt in het huidige coronabeleid deel ik mede dat meer en meer mensen zich afvragen in welke mate dit echt
wetenschappelijk onderbouwd is en waarom u daarmee nog altijd doorgaat.
Vorig jaar hebben 99,98 % deze schimmige ziekte overleefd en de 0,02 % die op dubieuze
gronden het etiket ‘corona-dode’ kregen waren overwegend heel oude mensen met
meerdere commorbiditeiten, die allen in de herfst van 2019 een griepvaccin gekregen
hadden en leefden in een stralingsintense omgeving (meestal reeds voluit 5G). Aan al deze
factoren wordt nauwelijks aandacht gegeven.
Dat u de bevolking het beeld blijft voorhouden van een levensbedreigende pandemie klopt
helemaal niet en roept vele bedenkingen op.
Aan u als mens, persoon en mandataris leg ik deze ene simpele vraag voor:
Kunt u mij het bewijs geven van (het bestaan van) het SarsCov-2 virus?
Ik doe dit namens mezelf, namens AS Witte Rozen (een collectief van duizenden kritische
burgers die opkomen voor waarheid, vrijheid en gezondheid) en heel de bevolking.
Onze vraag is dus heel duidelijk en specifiek de volgende: is er ooit uit een zieke mens
waarvan men vermoedt dat hij lijdt aan de zogenaamde Covid-19 ziekte een virus
geïsoleerd, gepurifieerd, geïdentificeerd en geverifieerd als oorzaak van deze ziekte?
Heel wat medische experten beweren dat dit nog nooit gebeurd is en in meerdere landen
hebben gezondheidsinstanties dit al moeten toegeven.
Als het bestaan van dit virus niet kan bewezen worden, dan bestaat het niet. Punt aan de
lijn.
Als u ons dwingt tot een oorlog moet u het bewijs van het bestaan van de vijand hebben,
zeker als die met het blote oog onzichtbaar is, en dan moet u ons burgers dit kunnen geven.
Ik geef u hierbij tot einde augustus de gelegenheid te reageren.

Bij gebreke hieraan of bij het niet ontvangen van een wetenschappelijk correct onderbouwd
en controleerbaar bewijs van het bestaan van het SarsCov-2 virus
•

Manen wij u aan het huidig beleid onmiddellijk en volledig stop te zetten, dit op een
even duidelijke manier via de media te communiceren als waarmee u ons al die tijd in
paniek-modus gehouden hebt.

•

Verzoeken wij u onverwijld het nodige te doen voor een onafhankelijk onderzoek
teneinde de verantwoordelijkheid vast te leggen in functie van de schade allerlei die
wij als burgers hierdoor geleden hebben gedurende afgelopen anderhalf jaar.

•

Beschouwen wij ons niet langer verplicht de corona-maatregelen na te leven en
hernemen we alle rechten en vrijheden die u ons volledig ten onrechte hebt
afgenomen.

•

Behouden wij ons het recht voor om van u persoonlijk vergoeding te eisen voor alle
schade en nadelen die wij zouden ondervinden als u het huidig beleid verderzet
tegen dat virus zonder het gevraagde bewijs van het bestaan van dat virus te kunnen
voorleggen.
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PS Deze vraag naar het bewijs van het bestaan van een virus wordt voorgelegd aan
Alexander De Croo, Frank Vandenbroucke, Jan Jambon, Wouter Beke en de burgemeesters.

